
Akce je platná do vyprodání zásob. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

L.E.S. CR spol. s r.o.          č.p. 215, Okrouhlo 254 01
Web: www.lescr.cz           E-shop: www.e-lescr.cz
tel.: +420 603 474 299   ...když Vám na lese záleží...

Zdarma k objednávce:

+ za 20 až 40 l     Bonus č. 1
      (nebo za každých 20 l)
     +Triko Hubertus motiv kanec, oliv,  kr.rukáv, vel. S-5XL
+ za 60 až 80 l    Bonus č. 2
      (nebo za každých 60 l)
     + Termoska Esbit olivová 0,75 l
     + Fiskars Xtract pilka výsuvná, délka 16 cm
+ za 100  a více l     Bonus č. 3
     (nebo za každých 100 l)
    + Baterka NEBO Newton 1000
    + Nůž MORA Heavy Duty oranžový
    + Poncho Percussion Ghost Camo

Shyfo  
Popis: neselektivní, systemický, 
vodou ředitelný herbicid, určený 
pro hubení  i retardaci  plevelů
Účinná látka:  glyfosát 360g/lglyfosát 360g/l
Škodlivý činitel: jednoděložné i 
dvouděložné rostliny
Registrovaná dávka: 1,5-3 l/ha
Balení: 20 l

Akční cena na 20 l balení: 

 322,- Kč/l
 402 ,- Kč

- herbicid do lesa, lesních školek, na pole i do okrasných rostlin -- herbicid do lesa, lesních školek, na pole i do okrasných rostlin -

- 20 %

POZOR !!!POZOR !!!
PPřípravek je určen pouze pro profesionální uživatele!řípravek je určen pouze pro profesionální uživatele!

Ke koupi je potřeba Osvědčení způsobilosti podle zákona Ke koupi je potřeba Osvědčení způsobilosti podle zákona 
326/2004 Sb. 2. nebo 3. stupně! 326/2004 Sb. 2. nebo 3. stupně! 
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Bonus č. 1: Bonus č. 2:

Bonus č. 3:

Objednávky:
Tel.:  +420 603 474 299 
E-mail: obchod@lescr.cz
E-shop: www.e-lescr.cz

nebo u prodejních poradců:

+

Číslo bonusu uveďte do poznámky v objednávce.

++


